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Voorwoord 

 

ようこそ！Oftewel: Welkom, bij mijn snelcursus Japanse grammatica. Omdat mijn profielwerkstuk 

met de Japanse taal te maken heeft, moeten wij het dus helaas beperken tot de grammatica. Ik weet 

dat dit alleen hartstikke saai zal zijn, dus we zullen altijd wel eens van het onderwerp afwijken. Er is 

zo veel te vertellen over Japan. Denk aan de cultuur, het geloof, de politiek, de economie, etc. Tijdens 

mijn uitwisselingsreis in Japan die 5 weken duurde, heb ik ook vele dingen meegemaakt die ik graag 

met jullie wil delen.  

Helaas moet je wel wat van de taal afweten, wil je dieper in de cultuur van Japan komen.  De meeste 

Nederlanders kennen de Japanse cultuur zoals het 20 jaar geleden was. Bijvoorbeeld geisha’s, 

samoerais, ninja’s. Ben je gewoon hier voor alleen de taal? Dat is ook prima. Mijn opdracht is om 

voor jullie de taal op z’n minst begrijpelijk te maken, en daarbij nog wat interessante informatie te 

geven. Wat jullie er in de toekomst mee gaan doen ga ik mij niet mee bezig houden.  Met alleen 

grammatica zullen jullie waarschijnlijk niet ver komen, dus als je serieus verder wil gaan kan ik je wel 

helpen, maar moet je hoofdzakelijk zelf aan de gang gaan. 

Het leren van een taal is moeilijk, maar er zijn genoeg manieren om het proces wat sneller te laten 

verlopen. Te vergelijken met het berijden van een nieuwe fiets. Je nieuwe fiets ziet er echter alleen 

niet anders uit, maar je zult ook merken dat de versnellingen anders staan en dat de handvatten 

anders aanvoelen. Gelukkig zitten de remmen nog op dezelfde plek. Ongeacht hoe het is gemaakt is 

het nog steeds bedoeld om je van plek naar plek te brengen. 

In het geval van Japans is die plek nog net wat verder, omdat je ook nog eens nieuwe tekens moet 

gaan leren. Gelukkig is het leren van tekens automatisch het verbreden van je vocabulaire. We 

houden ons niet bezig met de tekens die een betekenis hebben (kanji). Echter wat ik probeer is jullie 

wel kennis te laten maken met de syllabische schriften, genaamd Hiragana en Katakana. Moeilijk 

woord, maar deze schriften zijn simpel gezegd alfabetten gebaseerd uit lettergrepen. Dit is verder 

uitgewerkt in de Kana tabel verderop. Ik stel het op prijs dat je ze kunt schrijven. Het klinkt natuurlijk 

wel interessant wanneer je andermans namen in een Japans schrift kan schrijven.  Gelukkig kan het 

Japans ook in onze schrift geschreven worden, dus voor de gemakkelijkheid zal ik het vaak zo 

opschrijven, dat scheelt weer wat leertijd. 

  



Introductie 

 

In deze cursus staat dus vooral grammaticale uitleg, maar natuurlijk met wat extra lessen die 

verdiepen in de cultuur en dergelijke.  Ik zal onderscheid maken tussen gemakkelijk en geavanceerd 

zodat je zelf kunt bepalen hoe ver je wilt gaan. Verder staat er op mijn site, 

http://japanese.talk4fun.net , een hoop extra lesmateriaal en links die je misschien wilt gebruiken als 

hulp. Verwacht hier dus geen soort van reisgids met een hoop voorbeeldzinnen. Daarvoor is het niet 

waard om lessen te geven. Maar er is dus ook niet genoeg tijd om op kanji in te gaan, of voor 

grammatica die zelfs voor Japanners zelf erg pittig zijn. 

Japans is een lastige taal, waarvan de basisgrammatica niet al te gemakkelijk zal zijn. Gelukkig 

hebben de Japanners minder last van al die uitzonderingen die wij hebben in het Nederlands. Het is 

dus niet alsof Japans een van de moeilijkste talen van de wereld is. Na de basisgrammatica komt dus 

die stapel van boven de 2000 tekens die ervoor zorgen dat het lijkt alsof Japans zo moeilijk is. Maar 

zelfs voor die tekens zijn leermethodes. Al met al is het dus nog niet eens zo moeilijk, maar je moet 

er zelf wel veel discipline voor hebben.  Door vaak de grammatica te herhalen door er zelf gebruik 

van te maken, kun je zo deze taal beheersen. Wel moet het stap voor stap gebeuren. De meeste 

leermethodes denken te weinig aan de basisgrammatica waardoor het voor de meesten last te 

begrijpen is. 

Een buitenlandse taal betekent niet alleen dat de grammatica anders is, maar ook hoe je denkt en 

beredeneert. Vooral voor een Aziatische taal zoals Japans. Zoals je misschien weet, is Japan een erg 

geïsoleerd land en kijken dus erg anders naar het leven. Ze lijken erg op de Chinezen; het merendeel 

van de tekens die iets betekenen komen zelfs uit het Chinees of zijn bewerkt voor Japans gebruik. De 

twee extra schriften, - ook oorspronkelijk uit die lastige tekentjes gekomen maar dan makkelijker 

geschreven, - zijn bedoeld als een vervanging van het Chinese klankensysteem. Ook hebben de 

Japanners een hoop woorden uit het buitenland genomen doordat ze met de handel steeds meer in 

contact komen met de buitenlanders. Het gebruik van deze nieuwe Japanse schriften staat op de 

volgende bladzijde. 

Kortom, ik geef eerst een overzicht van de Japanse schriften. Één van deze schriften wordt onder 

andere gebruikt om grammatica mee te vormen, dus het is belangrijk om ze te zien of eventueel bij 

te houden. De andere is voor buitenlandse woorden en dus leuk als je er iemand zijn naam mee wilt 

maken. Daarna ga ik over tot grammaticale ontleden, maar daarvoor moeten wij eerst de Japanse 

partikels gaan leren. Je kunt deze vergelijken met voorzetsel, maar algemeen gezegd bestaat er dus 

voor elk deel van een zin een teken dat het dat deel aangeeft. Denk aan het onderwerp, het lijdend 

voorwerp, het meewerkend voorwerp. Het begin is trouwens heel erg lastig maar daar moeten wij 

doorheen bijten. Daarna houden wij ons bezig met tijden, en dus het vervoegen van bijvoeglijke 

naamwoorden en werkwoorden. Houd er rekening mee dat ik wel opdrachten ervoor zal maken, dus 

het is niet alsof je de taal zal begrijpen zonder iets zelf uit te voeren. Als laatst zal ik ook nog 

spreekoefeningen maken en organiseren, zodat je al weet hoe het voelt om Japans ook te kunnen 

spreken. Als je enige vertalingen nodig hebt, vraag maar raak. Zolang het maar niet beledigend is. 

http://japanese.talk4fun.net/


Hira Kata Hira Kata Hira Kata Hira Kata Hira Kata

-- あ ア い イ う ウ え エ お オ

K か カ き キ く ク け ケ こ コ

K" = G が ガ ぎ ギ ぐ グ げ ゲ ご ゴ

S さ サ し シ す ス せ セ そ ソ *si = shi

S" = Z ざ ザ じ ジ ず ズ ぜ ゼ ぞ ゾ *zi = ji

T た タ ち チ つ ツ て テ と ト *ti = chi *tu=tsu

T" = D だ ダ ぢ ヂ づ ヅ で デ ど ド (*di = ji) *du=(d)zu

N な ナ に ニ ぬ ヌ ね ネ の ノ

H は ハ ひ ヒ ふ フ へ ヘ ほ ホ *hu=fu

H" = B ば バ び ビ ぶ ブ べ ベ ぼ ボ

H˚ = P ぱ パ ぴ ピ ぷ プ ぺ ペ ぽ ポ

M ま マ み ミ む ム め メ も モ

Y や ヤ ゆ ユ よ ヨ

R ら ラ り リ る ル れ レ ろ ロ

W わ ワ ゐ ヰ ゑ ヱ を ヲ *wo = o

~N ん ン

Voorbeelden:

ステファン Stephan しんぶん 新聞 shimbun(Krant)

ありがとう arigatou(Bedankt) つづく 続く tsuzuku(Vervolgen)

バナナ banana(Banaan) しぬ 死ぬ shinu(Sterven)

キーボード kiiboodo(Toetsenbord) じんじゃ 神社 jinja(Tempel)

やっぱり yappari(...toch…) ち 血 chi(Bloed)

ベッド beddo(Bed)

Voor grammatica en alles wat geen kanji gebruikt. Eenmaal in aanraking met de buitenwereld  moesten ze toch hun

Kana zijn de twee alfabetten  in het Japans. Deze bevatten dus geen betekenis, maar zijn gebaseerd op klanken.

De Engelsen hebben een ezelsbruggetje bedacht om de uitspraak van de klinkers ongeveer na te doen:

F a ther's el i te attit u de g e ts  o ld. Alle tekens zijn dus gebaseerd op klanken, hieronder zie je welke combinaties

je kunt maken. De laatste N is een eindigende N en heeft dus geen klinker erna. Het spreekt voor zichzelf.

Kana Tabel

Maar waarom hebben de Japanners twee  alfabetten? Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Japans is van oorsprong

uit de Chinese taal gekomen, maar ze wilden niet een gelijke systeem gebruiken(zij hebben geen alfabet!).

Bij het ontleden van woorden tot klanken hebben ze verschillende tekens versimpelt; dit is de hiragana(krullig). 

kinoko(Paddenstoel)キノコ *

De kana "wi" en "we" worden niet meer gebruikt.

*De N spreek je uit als M, wanneer deze voor een B, P of M staat.

taal aanpassen. Hiervoor kwam katakana(scherp), hoofdzakelijk voor buitenlandse woorden. Denk aan landen,

leenwoorden, etc. Er zijn uitzonderingen maar daar houden wij ons niet bezig mee.

I U E OA



Bij de voorbeelden zijn er sommige stukken rood onderstreept. Misschien heb je gemerkt dat deze vormen 

nog onbekend voor je zijn, o.a. de kleiner geschreven tekens. Er zijn namelijk vele vormen die verder 

dan de standaard 46 kana tekens. Wat dacht je van lange klinkers, korte klinkers, en samenvoegingen?

Hiervoor hebben wij nog 2 andere tabellen, voor samenvoegingen en voor buitenlandse combinaties.

Eerst wil ik nog even wat toelichten over ー en っenッ.

Het eerste teken is de verlengingsteken. Simpel gezegd, het verlengt de klinker ervoor. In het voorbeeld

キーボード(keyboard) verandert de ki naar kii , en de bo naar boo . In hiragana gevallen schijft men

soms de klinker kana erna. Bijv. まあまあ(Valt wel mee). Nog een uitzondering voordat we doorgaan: 

Een dubbele o wordt in de meeste gevallen ou: zie ありがとう. Een dubbele e wordt ei.

De kleine TSU staat voor een soort van korte stop, om nadruk te leggen op het volgend teken. Wij

schrijven hiervoor de medeklinker dubbel. Dit kan een betekenis erg veranderen:

きて(来て/kite:Komende) vergeleken met きって(切手/kitte:Postzegel). Let er goed op!

Hira Kata Hira Kata Hira Kata

K(ky~) きゃ キャ きゅ キュ きょ キョ

G(gy~) ぎゃ ギャ ぎゅ ギュ ぎょ ギョ

S(sh~) しゃ シャ しゅ シュ しょ ショ

Z(j~) じゃ ジャ じゅ ジュ じょ ジョ

T(ch~) ちゃ チャ ちゅ チュ ちょ チョ

N(ny~) にゃ ニャ にゅ ニュ にょ ニョ

H(hy~) ひゃ ヒャ ひゅ ヒュ ひょ ヒョ

B(by~) びゃ ビャ びゅ ビュ びょ ビョ

P(py~) ぴゃ ピャ ぴゅ ピュ ぴょ ピョ

M(my~) みゃ ミャ みゅ ミュ みょ ミョ

R(ry~) りゃ リャ りゅ リュ りょ リョ

＊ V(vy~) びゃ ヴャ びゅ ヴュ びょ ヴョ

＊ TE(th~) ぴゃ テャ ぴゅ テュ ぴょ テョ

＊ DE(dy~) デャ デュ デョ

＊ FU(fy~) みゃ フャ みゅ フュ みょ フョ

* Deze zijn alleen samenvoegingen voor buitenlandse woorden. Hieronder staan normale vervoegingen:

    In buitenlandse termen komen vaak spaties voor. Deze bestaan niet in het Japans en schrijven hier dus een ・.

A I U E O A I U E O

Y イェ J ジェ

W ウィ ウェ ウォ TS ツァ ツィ ツェ ツォ

V ヴァ ヴィ ヴゥ ヴェ ヴォ TH ティ トゥ

KW クァ クィ クェ クォ D ディ ドゥ

GW グァ グィ グェ グォ F ファ フィ フェ フォ

SH シェ

Probeer eens je eigen naam nu in katakana te schrijven! Mijn naam is bijvoorbeeld ステファン・ヨンケルス.

YA YU YO



Hoe maak je een zin? 

 

Nu je al een beetje kennis hebt gemaakt met de Japanse schriften gaan we verder met de 

grammatica. Let dus op dat je totaal geen vocabulaire hieruit opbouwt. Maar het is juist belangrijk 

dat deze methode niet is zoals de meeste boeken op internet. Die geven vaak een lijstje van 

begrippen die je wijsmaakt wat je op een bepaald moet zeggen. Maar wat als het net wat afwijkt? 

Neem bijvoorbeeld de zin “Mijn naam is Huppeldepup.” In het Japans wordt meestal het onderwerp 

weggelaten, dus zou er eigenlijk de vertaling van “Ben Huppeldepup” staan. Ook wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen toekomst en heden.  Om Japans goed te leren moet je het ook op zijn 

Japans leren. Goed, we gaan verder voordat ik mijn verhaal opnieuw vertel. 

De woordorde is vergelijkbaar met Latijn. Daar komt de persoonsvorm achteraan in de zin. In het 

Japans hebben ze een vast structuur van onderwerp->lijdend voorwerp->persoonsvorm. Bijzinnen 

staan altijd voor de hoofdzin. Wij nemen hier een duidelijke zin als voorbeeld: 

Mijn broer ging naar zijn vriendin nadat hij zijn jas aandeed. 

In de Japanse woordorde: 

Mijn broer zijn jas aandeed nadat, hij zijn vriendin naar ging.  

（私の兄貴はコートを 切ったの後で彼女に行きました） 

Het is een kwestie van wennen. Nu je een beetje weet hoe je aan het werk moet gaan, zullen we 

beginnen met de partikels waarmee je zinnen maakt. Hierboven heb ik ze even onderstreept.  Deze 5 

tekens zijn onderdeel van een enorme hoop tekens die allemaal een bepaald zinsdeel aangeeft. Ik zal 

deze zin als voorbeeld helemaal ontleden in Nederlandse termen, zodat je al een beetje doorhebt in 

welke richting we gaan denken. 

 私(わたし)   -  Watashi, een van de vele kanji die Ik betekent. 

の    -  Uitlegpartikel, hier bezit aangevend. 

兄貴（あにき）   - Aniki, de kanji voor (grote) broer. 

は    - Onderwerpspartikel, geeft aan waar de zin over gaat. 

コート    - Kooto(lees als: Coat), een Engels leenwoord voor jas. 

を    - Objectspartikel, geeft het lijdend voorwerp aan. 

切った(きった)  - Kitta, verleden tijd van kiru(te dragen). Dedearu-vorm.* 

の後(あと)で   - NO = Uitlegpartikel (Koppelt ato met de rest van de zin)** 

    - DE = Contextpartikel (geeft meewerkend voorwerp aan) 

    -  No ato de, vaste combinatie:  “Nadat ○○, ○○.”  

彼女（かのじょ）  - Kanojo, de kanji voor meisje/vriendinnetje. 

に    - Bepalingspartikel, geeft een tijd- of plaatsbepaling aan. 

行きました（いきました） - Ikimashita, verleden tijd van iku(te gaan). Desumasu-vorm.* 

* Deze vormen hebben te maken met formaliteit, waar wij later op terug zullen komen. 

**Er zijn meer betekenissen voor deze tekens, maar die zijn in deze zin niet van toepassing. 

Een letterlijke vertaling: “Nadat broer van mij een coat aan het dragen was, ging hij naar een meisje.” 

Natuurlijk leest een losse vertaling dus veel fijner. Vertalen haalt wel alle kunst uit de taal, helaas. 


